
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستندات المرافقة للمؤتمر الصحافي لعضو تكتل 

 لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل

٨/٥/٢٠٢٠في  حول عقود استيراد الفيول   



 

حول  ٥/١٠/٢٠١١و تاريخ /٣٦٥٦ورقم  ٢٣/٨/٢٠١١و تاريخ /٣٤٦٤كتابي الوزير باسيل رقم 

القيام بمناقصة الجراء تخفيضات وتفضيل الوزير  PKCالمفاوضات مع شركتي سوناتراك و

 لشراء الفيول

 

١المستند رقم  

بالموافقة على اقتراح وزير الطاقة والمياه  ١٩/١٠/٢٠١١تاريخ  ٧٧قرار مجلس الوزراء رقم  -

المالية ورئاسة الحكومة بهدف اجراء مفاوضات على  بتشكيل لجنة من وزارة الطاقة ووزارة

 اجراء تعديالت على العقود والتحضير الجراء استدراج عروض جديد

 

٢المستند رقم  

تي بالموافقة على تجديد العقود مع شرك ٢٧/١٠/٢٠١١تاريخ  ٥٧قرار مجلس الوزراء رقم 

 الكويتية KPCسوناتراك الجزائرية و

 
٣المستند رقم  

لعقد اتطلب من وزارة الطاقة تطبيق تجديد  ٢/٦/٢٠١٢تاريخ  ٣٣٣كتاب وزارة المالية رقم 

 الموافق عليه من مجلس الوزراء

 
٤المستند رقم  

لشروط اموجه الى وزارة المالية اليداعها نسخة عن دفتر  ٢١/٦/٢٠١٢ت تاريخ /١٢كتاب رقم 

 لتنظيم استدراج عروض لزوم شراء مادة الفيول أويل لصالح كهرباء لبنان

 
٥المستند رقم  

يداعها الموجه الى وزارة المالية يذكر با ١٤/٧/٢٠١٢تاريخ  ١٠٢٧كتاب الوزير باسيل رقم 

 دفاتر الشروط ويطلب ابداء الرأي

 
٦المستند رقم  

الموجه الى وزارة المالية يلفت نظرها  ١٠/١٠/٢٠١٢تاريخ  ص/٥٨٠باسيل رقم  كتاب الوزير

 مجدداً الى وجوب ابداء الرأي بدفاتر الشروط

 
٧المستند رقم  

تها وزارة بتأجيل البحث بدفاتر الشروط التي أعد ٢٢/١/٢٠١٥تاريخ  ٢قرار مجلس الوزراء رقم 

 الطاقة والمياه

 
٨المستند رقم  

 جلسات مجلس الوزراء على عهد الوزير نظريان

 
٩المستند رقم  

تي بالموافقة على تجديد العقود مع شرك ٢/١١/٢٠١٧تاريخ  ٤٢قرار مجلس الوزراء رقم  

 الكويتية KPCجزائرية وسوناتراك ال

 
١٠المستند رقم  



 

 

 ١المستند رقم
 

 

 

 

 

 

حول المفاوضات  ٥/١٠/٢٠١١و تاريخ /٣٦٥٦ورقم  ٢٣/٨/٢٠١١و تاريخ /٣٤٦٤كتابي الوزير باسيل رقم 

 القيام بمناقصة لشراء الفيولالجراء تخفيضات وتفضيل الوزير KPC مع شركتي سوناتراك و

 



 



 



 

 



 

 



 

 

 ٢المستند رقم
 

 

 

 

 

 

بالموافقة على اقتراح وزير الطاقة والمياه بتشكيل لجنة  ١٩/١٠/٢٠١١تاريخ  ٧٧قرار مجلس الوزراء رقم 

اسة الحكومة بهدف اجراء مفاوضات على اجراء تعديالت على العقود من وزارة الطاقة ووزارة المالية ورئ

 والتحضير الجراء استدراج عروض جديد









 

 

 ٣المستند رقم
 

 

 

 

 

 

بالموافقة على تجديد العقود مع شركتي سوناتراك  ٢٧/١٠/٢٠١١تاريخ  ٥٧قرار مجلس الوزراء رقم 

 الكويتية KPCالجزائرية و

 











 

 

 ٤المستند رقم
 

 

 

 

 

 

تطلب من وزارة الطاقة تطبيق تجديد العقد الموافق عليه من  ٢/٦/٢٠١٢تاريخ  ٣٣٣كتاب وزارة المالية رقم 

 مجلس الوزراء

 







 

 

 ٥المستند رقم
 

 

 

 

 

 

موجه الى وزارة المالية اليداعها نسخة عن دفتر الشروط لتنظيم  ٢١/٦/٢٠١٢ت تاريخ /١٢كتاب رقم 

 استدراج عروض لزوم شراء مادة الفيول أويل لصالح كهرباء لبنان

 





 

 

 ٦المستند رقم
 

 

 

 

 

 

الموجه الى وزارة المالية يذكر بايداعها دفاتر الشروط  ١٤/٧/٢٠١٢تاريخ  ١٠٢٧كتاب الوزير باسيل رقم 

 ويطلب ابداء الرأي

 





 

 

 ٧المستند رقم
بتأجيل البحث بدفاتر الشروط التي أعدتها وزارة الطاقة  ٢٢/١/٢٠١٥تاريخ  ٢قرار مجلس الوزراء رقم 

 والمياه

 

الموجه الى وزارة المالية يلفت نظرها  ١٠/١٠/٢٠١٢تاريخ  ص/٥٨٠باسيل رقم  كتاب الوزير

 مجدداً الى وجوب ابداء الرأي بدفاتر الشروط

 





 

 

 ٨المستند رقم
بتأجيل البحث بدفاتر الشروط التي أعدتها وزارة الطاقة  ٢٢/١/٢٠١٥تاريخ  ٢قرار مجلس الوزراء رقم 

 والمياه

 

بتأجيل البحث بدفاتر الشروط التي أعدتها وزارة  ٢٢/١/٢٠١٥تاريخ  ٢قرار مجلس الوزراء رقم 

 الطاقة والمياه
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 ٩المستند رقم
بتأجيل البحث بدفاتر الشروط التي أعدتها وزارة الطاقة  ٢٢/١/٢٠١٥تاريخ  ٢قرار مجلس الوزراء رقم 

 والمياه

 

 جلسات مجلس الوزراء على عهد الوزير نظريان

 































































 

 

 ١٠المستند رقم
بتأجيل البحث بدفاتر الشروط التي أعدتها وزارة الطاقة  ٢٢/١/٢٠١٥تاريخ  ٢قرار مجلس الوزراء رقم 

 والمياه

 

بالموافقة على تجديد العقود مع شركتي سوناتراك  ٢/١١/٢٠١٧تاريخ  ٤٢قرار مجلس الوزراء رقم 

 الكويتية KPCجزائرية وال

























